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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ ТА АУДИТІ»  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова  

 

Модулів –3 

Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 3 4 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 
6 7 

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання 

 аудиторних – 3,8 

 самостійної роботи – 5,5 

Ступінь   

 бакалавр 

Лекції 

26 год. 6 год. 

Практичні (семінарські) 

– год. – год. 

Лабораторні 

22 год. 10 год. 

Самостійна робота 

72 год. 104 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

52 год. 82 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

–  год. –  год. 

Вид контролю: 
екзамен екзамен 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,67 

для заочної форми навчання – 0,15 
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Перехід підприємств у 2000-2001 рр. на Національні стандарти 

бухгалтерського обліку з метою реалізації стратегічного курсу України на 

інтеграцію зі світовим економічним простором потребує також застосування 

нових методів управління – і перш за все методів, що ґрунтуються на сучасних 

інформаційних і комп’ютерних технологіях. 

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 

ставить за мету озброїти студентів необхідними теоретичними знаннями та 

надати практичних навичок у галузі побудови і функціонування інформаційних 

систем і комп’ютерних технологій та можливостей їх використання в обліку. 

Предмет навчальної дисципліни – облікова інформація підприємств, 

інформаційні системи і технології, ПЕОМ, автоматизація обробки інформації. 

 Завдання дисципліни включає вивчення аудиторних, індивідуальних 

(лабораторних) заняття під керівництвом викладача, а також самостійну роботу, 

що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє набуттю практичних 

навичок з автоматизації обробки інформації. 

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати роль і значення обчислювальної техніки, основи облікової 

інформатики, склад облікових задач, особливості їх розв’язування в умовах 

використання різних технологій оброблення економічної інформації. 

вміти виконувати постановку типових бухгалтерських задач, формувати 

склад та зміст інформаційної бази, визначати склад процедур автоматизованої 

обробки даних, розробляти алгоритм розв’язання на ПЕОМ задач обліку з 

використанням систем управління базами даних і пакетів прикладних програм, 

аналізувати отримані результати. ПЕОМ; визначити склад та форми подання 

інформації, її структуру. 
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Призначення та структура автоматизованої 

інформаційної системи обліку (АІСО) 

 Тема 1. Предмет і зміст курсу (Сутність інформаційного процесу управління, 

завдання управління. Загальні принципи організації обліку, контролю й аналізу в умовах 

функціонування (АІСО). Структура та функції АІСО. Поняття інформаційної 

технології. Характеристика та класифікація інформаційних систем обліку). 

Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису (Економічна 

інформація, її види та властивості. Структура, форми подання та відображення 

економічної інформації. Система класифікації та кодування економічної інформації. 

Єдина система класифікації та кодування. Види класифікаторів). 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Організація інформаційної бази систем оброблення 

економічної інформації  

Тема 3. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної 

інформації (Поняття, структура інформаційного забезпечення (ІЗ) інформаційної 

системи. Характеристика поза машинної інформаційної бази. Уніфікація та 

стандартизація документації. Машинна інформаційна база обліку, носії інформації, 

особливості розміщення інформації на машинних носіях, поняття про базу і банк даних, 

структура банку даних). 

  Тема 4. Автоматизовані інформаційні технології оброблення економічної 

інформації (Загальна характеристика та класифікація засобів технічного забезпечення 

АІС обліку. Режими оброблення інформації та їх вплив на інформаційну технологію. 

Обчислювальні мережі та системи інформації. Автоматизоване робоче місце (АРМ) 

бухгалтера: призначення, функції та його рівні. Загальна характеристика та 

класифікація програмного забезпечення. Загальносистемне і спеціальне програмне 

забезпечення. Пакети прикладних програм, їх склад і характеристика для цілей обліку. 

Пакет Microsoft Office і його додатки: MS Word, MS Excel, MS Access. Їх функції, 

можливості.) 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Організаційно-методичні основи створення та 

функціонування інформаційних систем обліку (ІСО) 

Тема 5. Організаційно-методичні основи створення та функціонування 

інформаційних систем обліку (Принципи створення та функціонування ІСО. Стадії та 

етапи робіт зі створення та впровадження ІСО. Характеристика та типи облікових 

задач, що підлягають автоматизації. Задачі і функції апарата управління, зайнятого 

обліком, контролем, аналізом та аудиту, організація його роботи в умовах 

функціонування ІСО. Поняття технологічного процесу обробки економічної інформації. 

Основні операції технологічного процесу обробки облікової інформації, їх графічне 

зображення. Організація формування вхідної інформації в умовах використання ІСО. 

Автоматизоване документування. Технологія та область застосування штрихового 

кодування. Організація нормативно-довідкової інформації. Організація відображення 

вихідної (результатної) інформації. Способи формування вихідної (результатної) 

інформації. Безпаперова форма відображення інформації). 

Тема 6. Автоматизація розв’язування комплексів задач (Автоматизація обліку 

основних засобів. Автоматизація обліку матеріальних цінностей. Автоматизація 

обліку  праці та заробітної плати. Автоматизація обліку готової продукції та її 

реалізації, автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій. Автоматизація 

обліку витрат на виробництво. Автоматизація зведеного обліку і складання звітності). 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1 –  ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ, ОРГАНІЗАЦІЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ СИСТЕМ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Змістовий модуль 1  

Призначення та структура автоматизованої інформаційного системи обліку 

(АІСО) 

Тема 1. Предмет і 

зміст курсу. 
14 2 – 2 6 10 18 1 – 1 12 16 

Тема 2. Економічна 

інформація і засоби 

її формалізованого 

опису 

20 4 – 4 10 12 19 1 – 2 12 16 

МОДУЛЬ 2 –  АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ І 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ 

Змістовий модуль 2 

Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації 

Тема 3. Організація 

інформаційної бази 

систем оброблення 

економічної інформації 

20 4 – 4 8 12 20 1 – 1 14 18 

Тема 4. 

Автоматизовані 

інформаційні технології 

оброблення економічної 

інформації 

20 4 – 4 8 12 21 1 – 2 14 18 

МОДУЛЬ 3 –  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ (ІСО) 

Змістовий модуль 3 

Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних систем 

обліку (ІСО) 

Тема 5. Організаційно-

методичні основи 

створення та 

функціонування 

інформаційних систем 

обліку 

22 6 – 4 8 12 19 1 – 2 12 16 

Тема 6. Автоматизація 

розв’язування 

комплексів задач 

24 6 – 4 12 14 23 1 – 2 18 20 

УСЬОГО ГОДИН 120 26 – 22 52 72 120 6 – 10 82 104 
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5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ АБО СЕМІНАРСЬКИХ, АБО 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

форма навчання 

денна  заочна  

1 Освоєння принципів роботи в Access 2000, створення 

бази даних для обліку основних засобів. 
2 1 

2 Освоєння принципів роботи в Access 2000,  

автоматизація обліку з амортизації основних засобів, 

передбачених ПБО7 «Основні засоби». 

4 1 

3 Зв'язок MS Access і таблиць MS Excel, аналіз даних за 

допомогою графіків. 
4 1 

4 Освоєння принципів роботи в Access 2000, створення 

бази даних і розрахунок заробітної плати 
2 2 

5 Освоєння принципів роботи в Access 2000,  

автоматизація розрахунку допомоги з тимчасової 

непрацездатності. 

2 1 

6 Освоєння принципів роботи в Access 2000,  

автоматизація розрахунків відпускних виплат. 
2 1 

7 Освоєння принципів роботи в Access 2000,  

автоматизація розрахунку потреби в сировині для 

випуску продукції. 

2 1 

8 Освоєння принципів роботи в Access 2000,  

автоматизація обліку придбання виробничих запасів. 
2 1 

9 Освоєння принципів роботи в Access 2000,  

автоматизація обліку витрачання виробничих запасів. 
2 1 

ВСЬОГО 22 10 

 

 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість годин 

форма навчання 

денна  заочна  

1 Опрацювання лекційного матеріалу  4 4 

2 Підготовка до лабораторних  занять 10 10 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на 

лекції  
6 8 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань 52 82 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 72 104 
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7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 Підготуватися до лабораторних робіт. 

Вивчити теми, ознайомитися з методичними вказівками до виконання 

лабораторних робіт, щоб розв’язувати задачі за темою та відповісти на запитання: 

Що таке автоматизована інформаційна система підприємства (АІС)? 

Що таке автоматизовані інформаційні технології (АІТ)? 

Які функції виконують функціональні підсистеми АІС? 

Яке призначення мають підсистеми, що забезпечують функціонування АІС? 

Які основні підсистеми можна виділити в АІС обліку? 

Визначити поняття «задача» автоматизованої інформаційної системи 

підприємства. 

Яке призначення має СУБД  Access 2000? 
Що таке база даних (БД), які об’єкти можна створити в СУБД Access 2000? 

Яким чином створюють таблицю в режимі Конструктора Access 2000? 

Які типи даних підтримує Access 2000? 

Що таке ключове поле, які види  реквізитів обирають як ключові? 

Як виконати імпорт даних з однією бази даних в іншу? 

Який первинний документ використовують для аналітичного обліку основних 

засобів (ОЗ)? 

Що таке інвентарна картка обліку ОЗ? 

Як представити картку обліку ОЗ в електронному виді в СУБД Access 2000? 

Що таке економічна інформація, її особливості? 

За якими ознаками класифікують економічну інформацію? 

Яку інформацію вважають умовно-постійною, наведіть приклади? 

Що таке структура економічної інформації, які структурні одиниці розрізняють? 

Для чого виконують кодування економічної інформації? 

Які методи кодування використовують на практиці? 

Що таке система класифікації та кодування економічної інформації? 

Які існують загальнодержавні класифікатори, де їх використовують? 

Що таке знос, його види? 

За якими методами нараховують амортизацію? 

В чому суть лінійного методу нарахування амортизації? 

В чому суть податкового методу нарахування амортизації? 

Що таке інформаційне забезпечення (ІЗ) АІС? 

Які призначення і особливості має позамашинне інформаційне забезпечення? 

Що таке уніфікація і стандартизація документації, для чого їх виконують? 

Що таке інформаційна база? 

Які ще методи, крім лінійного і податкового, використовують для начислення 

амортизації? 

Що таке запит, типи запитів Access 2000? 

Як зв’язати таблиці, на основі яких створюють запит? 

Як створити запит-вибірку в Access 2000? 

Як побудувати обчислювальне поле в запиті? 

Які операції можна задати в обчислювальному полі? 

В яких випадках застосовують оператор iif, яку він має структуру? 

Що таке машинне ІЗ, його структура? 

Які носії інформації використовують для зберігання інформації? 
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Що таке машинна інформаційна база? 

Що таке банк даних, його структура? 

Як виконати сортування записів у таблиці Access 2000? 

Що таке звіт як об’єкт Access 2000, порядок його створення в режимі Майстра? 

Для чого використовують режим Конструктора при створені звіту в Access 2000? 

Як виконати вибірку записів по деякому полю таблиці? 

Як підрахувати кількість запитів, які мають певне значення у даному полі? 

Як транспортувати дані з бази даних Access 2000 в Excel 2000? 

Які поля необхідно перенести для побудови графіків в Excel 2000? 

Як задати діапазон для побудови графіків в Excel 2000? 

Як задати ім’я графіку? 

Як доповнити таблицю новими записами? 

Як змінити значення полів таблиці на основі заданої умови відбору? 

Як об’єднати дані з кількох таблиць і видати в результатному наборі даних? 

Що таке пакетний режим обробки інформації? 

Що таке діалоговий режим обробки інформації? 

Що таке розподілена база даних? 

Що таке обчислювальна мережа? 

Що таке клієнт, сервер? 

Що таке АРМ спеціаліста? 

Які переваги і недоліки мають розподілені системи? 

Які існують форми оплати праці? 

Які первинні документи використовують для нарахування заробітної плати? 

Яке призначення мають операційні системи, приклад систем? 

Які спеціальні програми використовують для автоматизації обліку? 

Як розрахувати заробітну плату працівникам підприємства засобами Access 2000? 

За яким алгоритмом розраховують прибутковий  податок з фізичних осіб? 

Як реалізувати цей алгоритм засобами Access 2000 ? 

Які інші податки з заробітної плати сплачує кожний працівник, за якими 

алгоритмами їх розраховують? 

Які нарахування роблять на заробітну плату для обчислення відповідних податків 

у позабюджетні фонди? 

Що таке розрахунково-платіжна відомість? 

Які інші результатні відомості можуть бути використанні для начислення і 

виплати заробітної плати, які основні реквізити вони мають? 

Яким документом працівник підтверджує свою тимчасову непрацездатність, 

основні реквізити документу? 

Які первинні документи використовують для обчислення допомоги працівнику у 

зв’язку з його тимчасовою непрацездатністю? 

Які записи в документі про тимчасову втрату непрацездатності необхідно зробити 

на підприємстві? 

За яким відсотком від середньої заробітної плати і за яких умов нараховують 

розмір допомоги працівнику у зв’язку з його тимчасовою непрацездатністю? 

Що таке середній заробіток працівника, як його  розраховують з метою 

подальшого начислення допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працівником 

працездатності? 

Як розраховують податки при начисленні допомоги у зв’язку з тимчасовою 

втратою працівником працездатності? 
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Як виконати розрахунок цієї допомоги засобами Access 2000? 

Який результатний документ формують при розрахунку допомоги, його основні 

реквізити? 

Якими документами регламентується порядок начислення працівнику відпускних 

виплат? 

Як розраховують відпускні працівнику? 

Який розрахунковий період обирають для начислення відпускних? 

Яку кількість неробочих і святкових днів треба врахувати при обчислені 

відпускних? 

Які виплати включають в розрахунок середньої заробітної плати при начисленні 

відпускних? 

Як виконати розрахунок відпускних засобами  Access 2000? 

Який вихідний документ формують при обчисленні відпускних? 

В чому суть без паперової форми відображення інформації? 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

                                                                 

При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На лабораторних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, тести для підсумкового 

контролю знань студентів денної форми навчання з окремих тем дисципліни.                                    

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни здійснюється шляхом усного та 

письмово опитування студентів та розв’язання ними практичних завдань на 

лабораторних занять, а також підсумкового тестування з окремих тем дисципліни. 

Засобами для проведення поточного контролю знань студентів з дисципліни є: 

– завдання для проведення лабораторних занять; 

– контроль тести з усіх тем дисципліни. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом заліку дисципліни 

на підставі накопичених кожним студентом балів рейтингу на протязі семестру під час 

поточного контролю. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, які забезпечують дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою тестового опитування за такими запитаннями: 

                                                                        

 

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ СТУДЕНТІВ 
Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у кожному 

змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та індивідуальною 

роботою студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) визначається за 

формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
1

, 
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де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Вивчення дисципліни протягом семестру завершується екзаменом, то позитивна 

оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах  60 –100 балів.       

          Однакові види роботи студентів обох форм навчання повинні оцінюватись 

однаковими оціночними балами, помноженими на відповідну кількість робіт. Виняток 

становить оцінка виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт), що 

пояснюється суттєвою різницею їх змістів та обсягів – значно більших у заочників. 

          Кількість модулів обох форм навчання повинна бути однаковою. Якщо кількість 

контрольних робіт заочників менша, ніж кількість модулів, зміст контрольної роботи 

розбивається відповідно до кількості модулів.  

          Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується екзаменом, наведено в таблиці 10.  

Таблиця 10. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

5-й семестр (7-й) 

 

Змістовий модуль 1–  Призначення та структура автоматизованої 

інформаційної системи обліку (АІСО) 
Робота на лекціях 0,5 1  6 3 6 2 1 2 

Виконання лабораторних   

робіт 
4/2  5/3 6 24 30 3  6 9  

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
– – – – – – – – 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
0 /9 

1 

/10 
 1 0   1 2   18 20  

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  
 3/ 

10 

8/ 

14  
 1  3 8  1  10  14 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    30 45   35    45 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

20/

20 

 40/ 

45 
–  20  40 –   20     45 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 

10/

5 

15/ 

10 
 10 15    5    10 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10/2  0 10  0     2 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 
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Змістовий модуль 2 –   Організація інформаційної бази систем оброблення 

економічної інформації 
Робота на лекціях 1,5

/3 
2/4 8 12 16 2 6 8 

Виконання лабораторних   

робіт 

3/ 

4 
4/5 8 24 32 3 12 15 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
– – – – – – – – 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

–/ 

8 
–/ 

10 
– – – 2 16 20 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  

1/ 

6 
2/7 1 1 2 1 6 7 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    39 50  40    50 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

21/

20 

 50/ 

50 
–  21  50 –   20     50 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 
– –  – –  – – 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10  0 10  –   – 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Змістовий модуль 3 –    Організаційно-методичні основи створення та 

функціонування інформаційних систем обліку (ІСО) 
Робота на лекціях 

1/3 
1,5 

/4 
12 12 18 2 6 8 

Виконання лабораторних   

робіт 
3 

3,5/

4 
8 24 28 4 12 16 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
– – – – – – – – 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

–/ 

16 
–/ 

19 
– – – 1 16 19 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  

3/ 

6 
4/7 1 3 4 1 6 7 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    39 50  40    50 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

21/

20 

50/ 

50 
–  21 50 –   20     50 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 
– –  – –  – – 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10  0 10  –   – 

Оцінка за змістовий модуль 3    60 100  60 100 

Разом з дисципліни  60...100 60...100 
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Таблиця 11. Відповідність оцінки знань студентів за різними шкалами 

Підсумки складання екзамену: 

ОЦІНКА 

За національною шкалою 
Кількість балів 

за шкалою ВНЗ 
ECTS 

відмінно 88 – 100 А 

добре 
81 – 87 В 

74 – 80 С 

задовільно 
68 – 73 D 

60 – 67 E 

незадовільно 
40 – 59 FX 

0 – 39 F 

 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 

«Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» для студентів ступеню 

бакалавр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання  / 

Укл. Маркова Т.Д., Пчелянська Г.Б. – Одеса. – ОНАХТ, 2017. – 37с. 

2. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу 

«Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» для студентів ступеню 

бакалавр спеціальності  «Облік і оподаткування» заочної  форми навчання  / Укл. 

Маркова Т.Д., Пчелянська Г.Б. – Одеса. – ОНАХТ, 2017. – 18с. 

3. Конспект лекцій з курсу навчльної дисципліни «Інформаційні системи 

і технології в обліку та аудиті» (для студентів ступеню бакалавр спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання) / Укл. Маркова Т.Д., 

Пчелянська Г.Б. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 53 с. 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова   

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» 

затверджене Міністерством фінансів України наказом від 27.04.2000  року № 92 

(зі змінами). 

2. Загородний В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, 

аналізу і аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с. 

3. Загородний В.П. Бухгалтерський облік в Україні (з використанням 

національних стандартів): навч. посібник для студентів вузів. – К.: А.С.К., 2001. – 

848 с. 

4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах 

України. – К.: А.С.К., 2009. – 1050 с. 

5. Інформаційні системи і технології в економіці. Посібник:/ В.С. 

Пономаренко. – К.: Академія. – 2002. – 542 с. 
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6. Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Самоучитель Microsoft Access 2000. – 

СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2000. – 480 с. 

7. Дженнингс, Роджерс. Использование Microsoft Access 2000. – СПб.: 

БХВ – Санкт-Петербург, 2000. – 820 с. 

8. Уокенбах Джон. Microsoft Access 2000/ Библия пользователя: Пер. с 

англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 873 с. 

9. Ситник Н.В. Проектування баз і сховищ даних. Навч. посібник. – 

К.:КНЕУ, 2004. – 348 с. 

10. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту: Навч. посіб. 

– К.: КНЕУ, 2004. – 369 с. 

11. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського 

обліку: начв. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 268 с. 

12. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. – 

2-ге вид., перероб. і доп. –  К.: КНЕУ, 2001. – 214 с.  

13. Івахненков С.  В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського 

обліку та аудиту: Навч. посіб. – 3.вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2006. – 350с.   

 

Допоміжна 

1. Шевчук В. О. Аудит. Методика документування: Навч. посібник / За ред. 

І. І. Пилипенка.  – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2003. – 

184 с. 

2. Ананьєв О.М., Білик З.М., Гончарук Я.А. Інформаційні системи і 

технології в комерційній діяльності. – Львів : "Новий Світ-2000", 2006. 

3. Бурденко І.М., Кравченко О.В., Шипунова О.В. Виплати працівникам: 

облік, аудит і автоматизація.  – Суми : Унів. кн., 2009. 

4. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В. Інформаційні системи 

бухгалтерського обліку. – Житомир : РУТА, 2002. 

5. Гончарук Я.А., Марушко Н.С., Лозовицький Д.С., Воляник Г.М. 

Інформаційні системи і технології в обліку. – Львів : "Магнолія 2006", 2016. 

6. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку. – Київ : ЦУЛ, 

2008. 

7. Періодичні видання: Аудитор України, Бухгалтерський облік і аудит,  

Все про бухгалтерський облік, Економіка АПК, Державний фінансовий 

контроль, Фінанси АПК 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, 

ауд. А-301 

2. Бібліотека ОНАХТ. 

3. Сайти: www.rada.gov.ua, www.dtkt.com.ua  

4. http://www.glavbukh.ua 

5. http://www.vobu.com.ua 

6. http://buhgalter911.com/ 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.vobu.com.ua/

